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Activiteiten Vorming & Toerusting 

Voorwoord

Alles heeft zijn tijd, niets blijft zoals 

het was. Kijk maar naar deze nieuwe 

Gaandeweg. 

Nieuw in verschillende opzichten. 

In de eerste plaats bevat dit program-

maoverzicht veel nieuwe activiteiten 

voor de komende periode, net zoals 

voorheen.  

Maar het heeft ook een heel nieuwe 

vorm gekregen. Tot nu toe verscheen 

het als een uitgebreid, fraai vorm-

gegeven boekje, met informatie over 

een veelheid aan activiteiten voor 

een heel jaar. 

Vanaf nu is dit behapbaarder  

geworden, het verschijnt in twee 

of drie afleveringen per jaar als los 

katern van Kerk in Zoetermeer, een 

vrijwel maandelijkse uitgave van de 

Protestantse Gemeente Zoetermeer. 

Deze nieuwe aanpak leidt niet alleen 

tot lagere kosten; het voorbereiden 

van een programma voor een kortere  

periode vergt bovendien minder 

inspanning en er kan gemakkelijker 

op actualiteiten worden ingespeeld. 

En we verwachten dat het voor u als 

gebruiker overzichtelijker wordt, nu 

het programma voor kortere perioden 

wordt gepubliceerd.

Deze eerste uitgave van de  

vernieuwde Gaandeweg bevat  

activiteiten in de periode september 

2020 t/m januari 2021, gegroepeerd 

op thema. Voor het komende seizoen 

heeft Gaandeweg als motto meege-

kregen: ‘Samen leren’. Misschien 

vraagt u zich af waarom we tot  

samen leren worden uitgenodigd.  

Als u het interview leest op de  

voorpagina van het septembernummer  

van Kerk in Zoetermeer, dan wordt 

het u vast een stuk duidelijker.  

De kop van dat interview is veel-

zeggend: ‘Leren geloven, hopen en 

liefhebben’. 

 Nog een belangrijke opmerking: 
 Alle in Gaandeweg gepubliceerde  

activiteiten zijn onder voorbehoud  
vanwege de coronacrisis en met inacht-
neming van de officiële RIVM-richtlijnen. 
Voor veel activiteiten geldt daarom ook 
dat aanmelden noodzakelijk is.    

P.S. U vindt het programma ook  
als pdf op www.pgzoetermeer.nl/
gaandeweg en kerkinzoetermeer.nl/
gaandeweg Raadpleeg voor de  
actuele agenda en nieuwe activiteiten  
ook altijd Kerk in Zoetermeer en  
de Agenda op beide genoemde  
websites. Alle activiteiten staan daar 
chronologisch, voorzien van een  
herkenbaar thema-icoontje.

Bijbels Hebreeuws
Kom dichter bij de bron door kennis te  
maken met de grondtaal van de Bijbel.  
In september begint er een opfriscursus 
Bijbels Hebreeuws. We beginnen van  
voren af aan met kleine leesoefeningen 
ons de beginselen van het Hebreeuws 
(weer) eigen te maken. Langzamerhand 
krijgen we zinnetjes en zinnen letterlijk uit 
de Bijbel voor ons, zodat we dichtbij het 
Woord in de grondtaal komen. Weet u 
welkom en zegt het voort, want deze  
cursus is voor iedere geïnteresseerde.  
Wekelijks op woensdag. 
 Vanaf 16 september, 16.30-17.15 uur;  

De Herberg, Dorpsstraat 59; info: T (079) 316 

34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl

Filosofen over de tien geboden
Leeskring over Erfenis zonder testament: 
Filosofische overwegingen bij de tien  
geboden (2015). In dit boek gaan de  
filosofen Hans Achterhuis en Maarten  
van Buuren op zoek naar eigentijdse  
antwoorden op oeroude ethische vragen. 
Daarbij maken ze gebruik van de inzichten 
van filosofen, filmmakers en schrijvers, 
waarmee ze de problematiek op onver-
wachte wijze belichten. Deze leeskring 
wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren, 
die filosofie vertaalt voor uitgeverij Ten 
Have. Vooraf thuis lezen en keuze uit  
middag- of avondkring.
21 sept Het zevende gebod (p. 163-182),  

belicht vanuit Aristoteles, Plato,  
Tristan en Isolde en de katharen.

19 okt  Het achtste gebod (p. 183-202),  
belicht vanuit Thomas Picketty,  
de kleinschaligheidsfilosofie,  
Thomas van Aquino en John Locke.

16 nov Het negende gebod (p. 203-223),  
belicht vanuit Nietzsche, Augustinus, 
Immanuel Kant, Jeremy Bentham,  
Machiavelli en Sartre.

14 dec Het tiende gebod (p. 224-250),  
belicht vanuit het boeddhisme, Karen 
Armstrong, René Girard, Rousseau,  
Kieslowski en John M. Keynes.

 15.00 / 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; 

€ 5 niet-leden, leden gratis; T 06-1104 1992

Samen leren: Lastige 
bijbelverhalen 
Sommige bijbel teksten 
zijn bepaald niet 
gemakkelijk en komen 
vreemd en onbegrijpelijk over. Velen weten 
er niet goed raad mee. Moeten we deze 
teksten dan maar uit de weg gaan? Nee, 
zegt oud- predikant Piet Schelling. Daarom 
heeft hij twaalf ongemakkelijke teksten in 
zijn boek Vreemd en bizar. Lastige bijbel-
verhalen behandeld. Hij probeert de moei-
lijke teksten nauwkeurig te lezen en de 
boodschap voor deze tijd erin te ontdek-
ken. Piet Schelling zal in een lezing hierop 
ingaan. Aanmelden nodig.
 24 september, 20.00 uur; De Regenboog; € 5; 

info: Sjon Donkers T 06-2039 8023 / (079)361 

90 32 E sjondonkers@gmail.com; opgeven (!): 

T 06-2184 5948 E hwvanzuilekom@hetnet.nl

Leerhuis: Kerk-zijn en coronacrisis
De coronacrisis heeft wat met de kerk 
gedaan en de kerk moet er wat mee.  
Maar wat dan? En hoe dan? Het is goed 
om met elkaar in gesprek te gaan over 
de nabije en de verdere toekomst van 
gemeente-zijn met corona-realiteit. Wij 
komen uit een tijd van massale kerkgang. 
Dat loopt terug. Moeten we met zorg daar-
over verder of kunnen we ontspannen de 
toekomst in met de mogelijkheden die we 
hebben? Een bezinningsavond met een 
leeraspect. Inleiders: ds. Kees Wesdorp en 
ouderling Jaap van der Giessen.
 28 september, 20.00 uur; De Herberg,  

Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54  

E chwesdorp@occidopagus.nl

Gaat de wereld naar de knoppen?
Nog nooit leefden we zo lang, waren we 
zo welvarend en vreedzaam. Kan dit blijven 
duren? Doemdenkers verkondigen dat we 
op de rand van de afgrond staan, cultuur-
pessimisten beweren dat onze moderne 
samenleving aan een diepe malaise lijdt. 
In zijn boek Waarom de wereld niet naar 
de knoppen gaat breekt wetenschapsfilo-
soof Maarten Boudry een lans voor een 
hoopvollere manier van denken. Hij houdt 
onze doembeelden over het klimaat, de 
islamisering, het racisme en de sociale 
ongelijkheid tegen het licht, evenals onze 
wanhoop over de westerse mens. Keuze 
uit middag- of avondkring. We starten met: 
‘Cultuurpessimisme, waarom?’ (p. 21-68).
 18 januari, 15.00 / 20.00 uur; Adventskerk, 

Julianalaan 3; € 5 niet-leden, leden gratis;  

ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Leerhuis: Orgaandonatie
Per 1 juli 2020 is de nieuwe wet orgaan-
donatie ingegaan. De overheid gaat ervan 
uit, dat iedere burger een potentiële donor 
van organen is als die geen bezwaar heeft 
aangetekend in het donorregister. Het 
gaat in dit leerhuis niet om de juridische 
kant van deze wetgeving, maar het gaat 
om bezinning in het kader van medische 
ethiek. Wat leert de Bijbel ons over onze 
lichamelijkheid? Hoe moet je, of hoe kun je 
als christen staan tegenover het afstaan van 
organen? Hoe moet je staan tegenover de 
methode: in de fase van hersendood? 
 26 oktober, 20.00 uur; De Herberg,  

Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54  

E chwesdorp@occidopagus.nl

Lezing ‘Maria Magdalena in de kunst’
Maria Magdalena fascineert. 
In de schilderkunst is ze op 
vele manieren afgebeeld. Ze 
werd geportretteerd als een 
rijk courtisane, maar ook als 
berouwvolle zondares. De 
Maria Magdalena uit de  
Bijbel is een samenvoeging van verschil-
lende figuren. Middeleeuwse legendes  
vertellen dat Magdalena na de kruisiging  
naar Frankrijk reisde. In deze lezing worden 
de verhalen vergeleken en geïllustreerd met 
behulp van afbeeldingen van deze ‘andere 
Maria’ uit de westerse kunstgeschiedenis.  
Inleider: dr. Sophie Oosterwijk. 
 2 november, 20.00 uur; Adventskerk,  

Julianalaan 3; € 7,50 niet-leden, leden € 5;  

ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Leerhuis: Beethoven
Dit jaar wordt in de muzikale wereld 
Beethovenjaar genoemd, omdat het in 
december 250 jaar geleden is dat Ludwig 
van Beethoven te Bonn geboren is. Zijn 
doopdatum is 17 december, op grond 
waarvan wordt aangenomen dat waar-
schijnlijk 16 december zijn geboortedag 
is. Beethoven heeft een aantal geestelijke 
werken geschreven, waaronder een orato-
rium ‘Christus am Ölberg, een Mis in C en 
de Missa Solemnis. Wat heeft Beethoven 
met de christelijke boodschap muzikaal 
gedaan? Heeft hij net als Bach zijn muziek 
‘zum Ehren Gottes’ willen schrijven? We 
luisteren naar een aantal fragmenten en 
genieten van verheven woorden en prach-
tige muziek. Inleider: ds. Kees Wesdorp.
 30 november, 20.00 uur; De Herberg,  

Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54  

E chwesdorp@occidopagus.nl

Nieuwe Alpha-cursus
Meer weten over geloof, God, Jezus en  
de Bijbel? Er komt weer een nieuwe  
Alpha- cursus, georganiseerd door buurt-
pastor en pionier Timo Hagendijk van  
Perron Oosterheem, samen met anderen. 
 Alvast opgeven of informatie? Mail of bel!  

T 06-5095 4628 E pionieroosterheem@gmail.com
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BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN

Leerhuis: Augustinus
Op 1 januari placht Augustinus een lan-
ge preek te houden. Dat deed hij om zijn 
parochianen te behoeden voor de verlok-
kingen van de heidense feesten die op 
Nieuwjaarsdag gehouden werden in het 
amfitheater. De langste preek die de kerk-
vader gehouden heeft moet zo’n vierenhalf 
uur geduurd hebben! Die preek lezen gaan 
we niet redden op een leerhuisavond. Ik 
neem een andere nieuwjaarspreek (Sermo 
197) die aanzienlijk korter is maar dezelf-
de atmosfeer heeft als de lange preek nr. 
198. Daarnaast kunnen we nog een preek 

lezen die Augustinus gehouden heeft op 
het feest van Epifanie (Sermo 204). In deze 
preek gaat Augustinus in op de verhou-
ding tot de Joden. Christus is de hoek-
steen tussen de Joden en de heidenen. 
De wijsheid van de kerkvader van zestien-
honderd jaar geleden spreekt vandaag nog 
aan en met de gemeente van de Vroege 
Kerk rond het jaar 400 luisteren wij mee 
naar de verkondiging van het evangelie. 
Inleider: ds. Kees Wesdorp.
 25 januari, 20.00 uur; De Herberg,  

Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54  

E chwesdorp@occidopagus.nl

EXCURSIE

Museumbezoek: ‘Besmet’ 
In Museum Boerhave in Leiden is een 
tentoonstelling over epidemieën, getiteld 
‘Besmet’. Deze expositie laat zien hoe 
men vroeger omging met een pandemie. 
Welke inzichten bieden historische epide-
mieën ons voor de toekomst? En welke 
oplossingen biedt de wetenschap? In deze 
tentoonstelling zijn veel wetenschappelijke 
objecten en kunstvoorwerpen te zien. Ook 
is er een film met herkenbare beelden uit 
de afgelopen maanden waarin de maat-
schappelijke strijd tegen het coronavirus 
centraal staat. Toegang is alleen mogelijk 
met een van tevoren online gekocht kaart-
je, te koop via www.rijksmuseumboer-
haave.nl. Na afloop gaan we lunchen en 
napraten.
 14 oktober, 10.30 uur verzamelen bij de  

ingang van Museum Boerhave, Lange Sint 

Agnietenstraat 10 in Leiden; toegang en lunch 

voor eigen rekening; ds. Karl van Klaveren  

T 06-1104 1992

Bijbelleeskring
Een project om de Bijbel helemaal te lezen. 
We beginnen dit seizoen aan het Nieuwe 
Testament, een goede gelegenheid om in 
te stappen. Iedere dag lezen we thuis voor 
onszelf minstens een hoofdstuk. Eens in de 
week komen de deelnemers bijeen in de 
kring. De inleider geeft informatie over de 
gelezen passage, over het bijbelboek, de 
context en de tijd waarin de tekst geschre-
ven werd en beantwoordt vragen. Deze 
kring is open voor iedereen, jonger en ou-
der, ervaren gelovig of helemaal geen erva-
ring of kennis, kerkelijk of niet. Neem uw 
eigen bijbelvertaling mee. Inleider: ds. Kees 
Wesdorp. Vrijwel wekelijks op woensdag.
 Vanaf 16 september, 19.00-19.45 uur;  

De Herberg, Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54 

E chwesdorp@occidopagus.nl

Thema ‘Hoop’ in Oosterkerk
We leven in een bijzondere tijd, waarin we 
vooral verlangen naar een einde van de  
crisis, naar onderling contact en geen 
gevaar voor besmetting. Wat is een beter 
thema voor deze tijd dan ‘Hoop’ voor het 
nieuwe seizoen? Daarbij sluit het mooi aan 
bij het vorige thema ‘Liefde’. 

‘Laten wij de belijdenis van de hoop  
onwrikbaar vasthouden, want Hij  
Die het beloofd heeft, is getrouw.’  
(Hebreeën 10:23)

We hopen dat de wijk- en bijbelkringen 
weer bij elkaar kunnen komen, misschien 
niet thuis, maar in de Oosterkerk. Ook  
willen we thema-avonden beleggen.  
Zo heeft ds. René van Loon toegezegd te 
komen spreken over ‘Hoop voor de kerk’.  
 Meer informatie volgt, houd de berichtgeving 

in de gaten. Oosterkerk, Oosterheemplein 320 

E arjenvantrigt@solcon.nl W oosterkerkzm.nl

Op de koffie met de Bijbel
Eens in de maand op woensdagochtend 
zijn er twee kringen, die zowel gezellig als 
serieus bij elkaar komen. We bidden om 
een zegen en lezen samen een gedeelte uit 
de Bijbel. Aan de hand van gespreksvragen 
praten we over het geloof en proberen dat 
toe te passen op ons dagelijks leven. Beide 
kringen – Bijbelkring Dorp en Bijbelkring 
DriePalen (Driemanspolder-Palenstein) – 
staan open voor alle belangstellenden. Dit 
seizoen lezen we de eerste brief van de 
apostel Paulus aan de Korintiërs, een brief 
vol praktische aanwijzingen aan een  
gemeente, die nog heel veel te leren heeft 
op de weg van Jezus Christus.  
7 / 14 okt 1 Korintiërs 1: de wijsheid is  

Jezus Christus
4 / 11 nov 1 Korintiërs 2: De verkondiging  

van Gods openbaring
2 / 9 dec  1 Korintiërs 3: U bent Gods bouwwerk
6 / 13   1 Korintiërs 4: De gemeente en  

haar voorgangers
3 / 10  1 Korintiërs 5: Misstanden in de  

gemeente
 10.00 uur; De Herberg, Dorpsstraat 59;  

T (079) 316 34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl

‘Gewone catechismus’ 
We gaan weer verder met de vragen  
en antwoorden uit het boekje Gewone 
catechismus. Christelijk geloof in 100  
vragen en antwoorden’. We hebben nog 
zo’n 50 vragen te gaan. Wekelijks bespre-
ken we één of een aantal vragen. Iedereen 
die al eerder is geweest en iedereen die 
nieuw wil aanhaken is van harte welkom! 
Ook af en toe meedoen is prima! Voorken-
nis niet nodig. We starten bij vraag 47.
 Elke donderdag, 19.30-20.30 uur; De Oase*, 

Kerkenbos 8; ds. Carina Kapteyn T (079) 347 

85 33 E dsmckapteyn@gmail.com * Mocht 

het samenkomen in het gebouw een probleem 

zijn, dan kunnen we ook online samen komen. 

Houd de berichtgeving in de gaten!

Parabel-dinsdag
Om de veertien dagen bespreken we een 
parabel uit het boek Parabels. Onderricht 
van Jezus en de rabbijnen Van tevoren kan 
de parabel gelezen worden. De gespreks-
vragen die erbij staan zijn onze leidraad 
voor het gesprek.
 Vanaf 22 september, rond 19.30 uur; online,  

via Zoom; ds. Carina Kapteyn, T (079) 347 85 33 

E dsmckapteyn@gmail.com 

Ouderengesprekskring 
Gods vingerafdruk 
– een beeld van een 
vingerafdruk waarbij 
elke lijn bij nader 
beschouwen wordt 
gevormd door bij-
belteksten, één uit 
elk bijbelboek. Kun 
je dan spreken van 
Gods vingerafdruk? 
En welke van deze 
teksten geven aan-

leiding om er dieper op in te gaan? De 
Ouderengesprekskring in Zoetermeer- 
Noord biedt er gelegenheid voor, elke (zo 
mogelijk) laatste maandag van de maand.
 28 sept, 26 okt, 30 nov, 14.00-15.30 uur;  

Ichthuskerk, Chagallruimte, Parkdreef 258;  

ds. Nico de Lange T (079) 360 31 01  

E berichten@nicodelange.nl

Krant op tafel
In deze gezellige maandagmiddagkring 
vragen we deelnemers om artikelen uit 
kranten of tijdschriften mee te nemen voor 
een bespreking van het actuele nieuws. 
Voor de pauze met koffie en thee inven-
tariseren we de oogst. Daarna gaan we 
erover met elkaar in gesprek, waarbij we 
voors en tegens van een bepaald standpunt 
afwegen. De praktijk leert dat we op deze 
manier vaak heel geanimeerd het belang-
rijkste nieuws van de maand bespreken. 
We beginnen elke bijeenkomst met een 
item van NOS op 3 of Zondag met Lubach. 
 28 sept, 26 okt, 30 nov, 25 jan; 15.00 uur;  

Adventskerk, Julianalaan 3;  

ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Samen leren: De 
zin van het leven 
Volkskrant-journalist  
Fokke Obbema 
schreef een artikel 
over zijn hartstilstand 
in 2017. De meer dan 
duizend reacties rie-
pen bij hemzelf grote 

levensvragen op, waarna hij circa veertig 
natuurwetenschappers, kunstenaars, the-
ologen, artsen, bankiers, politici, filosofen 
interviewde. Steeds was de eerste vraag: 
‘Wat is de zin van het leven?’. Deze inter-
views verschenen in zijn inspirerende boek 
De zin van het leven. Na een korte inleiding 
door Jan Blankespoor gaan we met elkaar 
in gesprek over soortgelijke vragen. 
 29 oktober, 20.00 uur; De Regenboog,  

Nathaliegang 263; T (079) 321 21 64 

E jhblankespoor@casema.nl; opgeven (!):  

T 06-2184 5948 E hwvanzuilekom@hetnet.nl

Samen leren: Deugen de meeste 
mensen?
Historicus Rutger 
Bregman, zoon van de 
oud-Zoetermeerse pre-
dikant Kees Bregman, 
heeft eind 2019 een 
uitdagend boek gepu-
bliceerd: De meeste 
mensen deugen, met 
als ondertitel: Een nieu-
we geschiedenis van de 
mens. Is de mens geneigd tot ‘alle kwaad’, 
zoals calvinisten leerden, of deugen de men-
sen en zijn ze geneigd tot het goede? En 
hoe verhoudt zich dat tot de misdaden die in 
de geschiedenis op grote schaal plaatsvon-
den, zoals die in nazi-Duitsland? Over deze 
vragen willen we met elkaar in gesprek.  
 26 november, 20.00 uur; De Regenboog,  

Nathaliegang 263; Frits von Meijenfeldt  

T 06-4042 7683 E fhvonmeijenfeldt@gmail.

com; opgeven (!): T 06-2184 5948  

E hwvanzuilekom@hetnet.nl

SPIRITUALITEIT, ZINGEVING EN GEBED 

Ochtendgebed De Pelgrim 
Aan het begin van iedere dag 
25 minuten tijd voor God.  
Als je graag met God je dag 
begint ben je van harte uitge-
nodigd. Aanmelden is nodig, 

vanwege de RIVM-maatregelen. Op afstand 
meebidden kan ook. Mail of bel, dan zorgen 
wij ervoor dat u de teksten van de ochtend-
gebeden als bestand of op papier ontvangt.
 Iedere werkdag, 7.30-8.00 uur; Pelgrimskerk, 

1e Stationsstraat 86; Hans van der Bilt  

T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl;  

Gerda Griffioen T 06-2497 5092,  

E info@depelgrimzoetermeer.nl  

W depelgrimzoetermeer.nl

Gebedsmomenten 
Samen bidden voor kerk en stad,  
samenleving en wereldwijd. 
• Oude Kerk
 Elke dinsdagavond, 19.00-19.45; consistorie, 

Dorpsstraat 59 E leenmanf@xs4all.nl

• Oosterkerk
 Elke twee weken op woensdagavond: 2, 16, 30 

september en verder E arjenvantrigt@solcoon.com

Perronmeetings 
Elke zondagmorgen 
om 11.30 uur in de 
grote zaal van de Oosterkerk. Er is ook 
altijd kinderoppas. Live mee te beleven en 
ook op afstand via het YouTube kanaal. 
 Welkom vanaf 11.15 uur; Oosterheemplein 320 

E pionieroosterheem@gmail.com

Meditatieve vieringen
De werkgroep Refect organi-
seert al ruim 27 jaar meditatieve 
vieringen op de zondagavond, 
gebaseerd op de spiritualiteit 

in de geloofsgemeenschap van Taizé in 
Frankrijk. Centraal staat het verlangen 
om het goddelijke in ons leven ruimte te 
geven. Dat kan als we bereid zijn om in de 
stilte ook onszelf te ontmoeten, om steeds 
weer ons leven onder ogen te zien. Elke 
zelfontmoeting wordt dan een weg naar 
Godsontmoeting. Najaarsserie rondom het 
thema ‘Als God ons thuisbrengt’.
 1 okt t/m 29 dec elke zondagavond, 19.30 uur; 

Ichthuskerk, Parkdreef 258; Roeland van der 

Kruk E rvanderkrukztm@ziggo.nl

Zin op maandagavond
Vanaf september bieden  
we in De Pelgrim –  
ontmoetingsplek voor  
zingeving en spiritualiteit –  
iedere maandagavond een 

activiteit aan. Om 19.00 uur een kort 
Avondgebed, waarna de activiteiten  
volgen van 19.30-21.45 uur uiterlijk.
1e maandag:  leesgroep/boekbespreking
2e maandag:  creatief, wandelen of Present-project
3e maandag:  cursus Zingeving en mantelzorg 
4e maandag:  gespreksgroep Rondom verlies 
5e avond (evt.):lezing, bijbelstudie of lectio divina 
 Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86;  

T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl  

W depelgrimzoetermeer.nl  

Alle activiteiten volgens de RIVM-richtlijnen.



 Gaandeweg - Samen leren  3

LEVENSKRUISPUNTEN

Maandelijkse Taizé-vieringen
Elke maand 
is er een 
Taizé-viering. 
Iedereen is 
van harte 

welkom. Zie voor een reis 
naar Taizé zelf onder Jeugd 
en jongeren.
 Elke vierde zondag, 19.30 uur; De Wijngaard, 

Moeder Teresasingel 100; T (079) 361 94 93  

E matthé.vermeulen@kpnmail.nl

Interkerkelijke  
gebedsontmoeting
Samen bidden voor de stad. 
Voor individuele bidders, 
bestaande en nieuwe ge-
bedsgroepen. Ontmoeting, 

gebed, bijbellezing en zingen.
 30 oktober, 19.00 uur; locatie: Oude Kerk, 

Dorpsstraat 59 E sameningeloof@gmail.com

Leven in aandacht
Elke eerste zaterdagochtend van de 
maand een uur meditatie. Veel mensen 
denken dat meditatie een je terugtrekken 
uit de wereld is. Ten onrechte, want het is 
een levenswijze die wil bijdragen aan meer 
innerlijke balans. Tijdens dit uur worden 
momenten van stilte afgewisseld met het 
zingen van mantra’s, een geleide meditatie 
en een korte overweging. Er is aandacht 
voor zitten vanuit bewuste concentratie op  
lichaam en ademhaling. Per ochtend  
kunnen er 18 mensen deelnemen.
 5 september t/m 5 juni, 9.30 uur; Adventskerk, 

Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage; Saskia Stolwijk 

en Toon Vessies T 06-3039 8712; opgeven 

noodzakelijk E zijndoorzien@hotmail.com

The Story of God
In de documentaire- serie The Story of God 
voert acteur Morgan Freeman ons langs 
de vele religies op aarde, maar hij onder-
zoekt ook antwoorden die de wetenschap 
zou kunnen geven op de grote levens-
vragen. Waar komt de wereld vandaan?  
Is er leven na de dood? Is er zoiets als 
God? Hoe moet je het kwaad zien?  
Bestaan er wonderen? In deze kijk- en 
gesprekskring bespreken we steeds een 
aflevering en het thema dat daarin aan de 
orde komt, ook vanuit onze eigen ervaring. 
12 okt  Leven na de dood: aflevering  

‘Beyond death’
  9 nov  Beelden en ervaringen van God:  

aflevering ‘Who is God?’
 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3;  

vrijwillige bijdrage voor thee of koffie;  

ds. Karl van Klaveren T 06-11041992

Kerstavonden  
op 23 & 24 december

Het thema voor 
deze Kerstavond 
is: ‘... eenvoud 
...’. Met elkaar in 
eenvoud verstillen, 
omlijst met  
teksten en muziek. 
Met de kracht van 
een lichtritueel 
brengen we onze 
verbondenheid 
met elkaar en de 

wereld tot uitdrukking. We laten ons  
inspireren door het leven van Jezus en van 
Boeddha. Deze Kerstavond wordt verzorgd 
door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht  
therapeut, en Toon Vessies, geestelijk  
verzorger. Per avond 18 mensen welkom. 
 Woensdag 23 & donderdag 24 december; 

21.00 uur, inloop vanaf 20.30 uur; Adventskerk, 

Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage; Saskia  

Stolwijk en Toon Vessies T 06-3039 8712;  

tijdig opgeven E zijndoorzien@hotmail.com

Herdenking overledenen
Een bijzondere bijeenkomst dit jaar, omdat 
we ook specifiek stil willen staan bij alle 
mensen die de afgelopen periode overle-
den zijn als gevolg van het coronavirus. 
Voor de zesde keer op rij komen we bij de 
Watertoren bij elkaar. We zullen de namen 
noemen van onze geliefden die ons dit jaar 
of in eerdere jaren ontvallen zijn. We willen 
dat doen met alle mensen, gelovig of niet. 
We steken lichtjes aan en zullen gedichten 
lezen. Eenieder is van harte uitgenodigd.
 1 november, 15.00 uur; Watertoren Rokkeveen; 

T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl

Herdenken in Buytenwegh 
November is de maand van gedenken. In 
sommige kerken gebeurt dat aan het begin 
van de maand, in andere kerken op de laat-
ste zondag van november. November is ook 
een donkere maand, als vanzelf denk je aan 
mensen die gestorven zijn en die je mist. 
Daarom neemt Halte 2717 het initiatief om 
daarbij stil te staan. Niet allereerst vanuit 
een bepaalde geloofsrichting, maar als 
steun voor iedereen die iemand mist.
Halte 2717 nodigt wijkbewoners en  
anderen uit voor een korte stijlvolle  
herdenkingsbijeenkomst. Er is muziek,  
het noemen van namen en als symbool 
van herdenken zijn er rozen. Iedereen die  
iemand wil gedenken is van harte welkom.
 2 november, 19.00 uur; Carry van Bruggenhove 2  

Johan Roest T 06-8263 7362  

E informatie@halte2717.nl W Halte2717.nl 

ONTMOETING, MAALTIJD EN GESPREK 

Open kerk
Wekelijks op dinsdagmiddag in de  
ontmoetingshal van de Oosterkerk.  
Welkom met je persoonlijke verhaal en 
vragen. 
 Elke dinsdag, 13.00-16.00 uur;  

Oosterheemplein 320  

E p.j.van.daalen@casema.nl

Ontmoetingslunch
Elke woensdag welkom in de  
ontmoetings  ruimte van de Oosterkerk  
voor een lekkere ‘Oosterheem-lunch’,  
om elkaar te ontmoeten en samen te  
genieten. Als corona- maatregelen roet  
in het eten gooien, zullen we de  
maaltijden weer gaan bezorgen. 
 12.30 uur; Oosterheemplein 320; € 3,50;  

opgeven bij Fred Cammeraat T 06-2304 4470 

Inloophuis Rokkeveen
Het Inloophuis Rokkeveen is een activiteit 
zonder drempels van drie Rokkeveense 
kerken: de protestantse wijkgemeente De  
Regenboog, het rooms- katholieke vicariaat 
De Wijngaard en de Baptisten gemeente 
Zoetermeer. Welkom!
 Elke vrijdag van 10.00-12.00 uur - zie bij  

Let op; in De Regenboog, Nathaliegang 263;  

T 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com

Maaltijd Inloophuis Rokkeveen
Elke week wordt er een warme maaltijd 
geserveerd. Deze maaltijd is bedoeld voor 
mensen die het inloophuis regelmatig 
bezoeken. Omdat we een beperkt aantal 
plaatsen hebben is opgave noodzakelijk.  
U kunt dit doen één week voor de  
betreffende maaltijd tijdens het inloophuis. 
 Data en tijd: zie bij Let op; De Regenboog; € 5; 

Majorie Harteveld T (079) 331 25 57  

E k.a.harteveld@gmail.com

Ouderensoos 60+ 
Eénmaal per maand van september  
t/m mei, met een gevarieerd programma. 
 Data: zie bij Let op; 14.00-16.00 uur;  

De Regenboog; € 25 per jaar, incl. koffie/thee, 

gasten € 3 per middag; Marianne Brouwers  

T (079) 888 84 99 E fhj.mj@brouwersonline.nl

Herberg ‘Schuif maar aan’ 
Te gast bij iemand thuis aan tafel  
om het wij(k)gevoel te versterken.  
Een aantal ‘herbergadressen’ werken 
hieraan mee. Per inschrijfdatum is er een 
maximum aantal gasten. De minimale 
bijdrage van € 7,50 is voor de wijkkas  
van De Regenboog.
 Info: Jan en Tineke Blankespoor; zie bij Let op; 

E mcblankespoor@casema.nl;  

herberg@pwgderegenboog.nl

* Let op! Bovenvermelde vier  
Regenboog- activiteiten zijn vanwege  
de coronamaat regelen op het moment 
waarop deze Gaandeweg werd gedrukt, 
helaas nog voorlopig stopgezet.  
Houd de berichtgeving in zondagsbrief, 
Kerk in Zoetermeer en website in  
de gaten!

Mok-tijd 
Elke vrijdag is De Oase tussen 19.00-21.30 
uur open. Voor de tieners is er een spe-
ciaal programma. Voor alle anderen is er 
ruimte om elkaar te ontmoeten. Tijd om te 
mokken, samen lief en leed te delen.  
U kunt uw meegebrachte mok weer laten 
vullen met thee of koffie of iets fris. Er zijn 
spellen in de kerk aanwezig, maar zelf iets 
meenemen kan natuurlijk ook. Er wordt 
deze avonden geen alcohol geschonken. 
Wees welkom!
 Elke vrijdag (houd de berichtgeving in de  

gaten!), 19.30-20.30 uur; De Oase,  

Kerkenbos 8; ds. Carina Kapteyn T (079) 347 85 

33 E dsmckapteyn@gmail.com 

‘Vier-de dag’  
Een actieve woensdag is inmiddels een tra-
ditie geworden in de Ichthuskerk. Het bord 
op het plein, de deuren gastvrij open, de 
tafel met koffie, thee en altijd wat lekkers 
uitnodigend achter in de kerkzaal. Als we – 
ook naar een mooie traditie – de zondag als 
de eerste dag van de week beschouwen is 
dit: ‘Vier-de dag!’ 

Een moment stil zijn. Een lichtje aansteken.           
Even bijpraten met één van de pastores.  

In de tijd van corona is deze inloop – met 
gepaste hygiëne-maatregelen – gelukkig 
wel mogelijk. Eens per maand met lunch.
 Elke woensdag, 10.00-12.00 uur,  

Ichthuskerk, Parkdreef 258; Anton van Dijken  

T (079) 351 79 24 E mail@antonvandijken.nl

HALTE 2717 
Inloop Elke dinsdag, 
woensdag en donderdag 

tussen 10.00 en 14.00 uur 
welkom voor een kopje koffie, thee  
en een praatje.
Pastoraal spreekuur Op woensdag van 
10.30-11.30 uur. Er is dan een pastoraal 
werker van katholieke of protestantse  
huize aanwezig. 
Soep en tosti Op donderdag om  
12.00 uur een kop soep of tosti tegen  
geringe vergoeding.

Elke maand zijn er ook activiteiten,  
waar u zich voor op kunt geven.
• Buurtmaaltijd  

iedere tweede en laatste dinsdag; 18.00 uur; € 3

• Senioren Actief: voor 70+ 
maandelijks op donderdagmiddag; € 3

• Cinema Halte 2717: film en gesprek 
1x per kwartaal in de avond; € 2

• Geloven in gesprek zie onder
• Druppels om te delen zie onder
• Schrijfcafé 

1x per maand in de ochtend; € 5

 Carry van Bruggenhove 27  

E informatie@halte2717.nl T 06-8263 7362  

of even langskomen op de inloopdagen 

 W Halte2717.nl of onze Facebookpagina
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Muzikale avonddiensten 2020 
 

Oude Kerk – Dorpsstraat 59 – Zoetermeer  
zondagavond 18.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 februari 2020 

Choral Evensong 
Gezongen avondgebed 

 
19 april 2020 

Cantatedienst 
Woord & muziek met Bach 

 
10 mei 2020 

Avondmuziek 
Lied, lezing & gebed 

11 oktober 2020 
Cantatedienst 
Woord & muziek met Bach 
 
22 november 2020 
Avondmuziek 
Lied, lezing & gebed 
 
13 december 2020 
Festival of Lessons & Carols 
Kerst, gezegd & gezongen 

X 
 

 

 

Druppels om te delen
Er is een mooi verhaal over 
een kruik die een beetje lekte. 
Gooit de waterdrager hem 
weg? Nee, toch niet! Want 
juist de druppels uit die kruik 
zorgen dat mooie bloemen 
langs de weg kunnen groeien. 

Een nieuwe serie uitwisselingsgesprekken 
over wat je mooi vindt en over wat je 
dwars zit. Gewoon, onder de koffie, de 
thee of een glas water.
 14 sept ‘dit waardeer ik nu veel meer door corona’ 
 28 sept ‘dit zou ik ooit nog graag een keertje doen’
 12 okt ‘ik hou wel/niet van de herfst omdat ...’
 26 okt ‘daarom mis ik hem/haar nog steeds’
 13.30-14.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur;  

opgeven noodzakelijk: bij Piëzo, in De  

Compositie of bij de gespreksleiding:  

Heleen de Lange E berichten@atelierheleen.nl 

of Rein Algera E algeus@ziggo.nl 

Geloven in gesprek
Een nieuwe  
cyclus inter-
religieuze  
gesprekken  
op de woens-
dagavond.  
Met korte  
inleidingen  
vanuit verschillende religieuze tradities. 
 30 sept Geloof en humor
  Hoe wordt in onze geloofsbronnen en  

in de traditie met humor omgegaan?  
Natuurlijk met concrete voorbeelden.

 28 okt Hemel en hel in Koran en Bijbel 
  Perspectief op ‘leven na dit leven’.
 25 nov Zang en muziek in islam en christendom
  Muziek is van groot belang in de christe-

lijke traditie. Hoe is dat in de islam? 
 20.00 uur, Halte 2717, Carry van Bruggenhove 

25; ds. Rein Algera E algeus@ziggo.nl

JEUGD EN JONGEREN 

Rock Solid
Rock Solid is een gezellige club voor  
tieners groep 7 en 8 en de brugklas. Om 
de week is er een topprogramma, het kan 
niet gek genoeg! Houd de website in de 
gaten om te zien wanneer we weer starten. 
 E pionieroosterheem@gmail.com  

W perron-oosterheem.nl

Jongeren 30plus-30min
Een programma voor allen in de tussen-
leeftijd. Samen zullen we kijken naar actu-
ele onderwerpen en wat ons geloof daarin 
betekent. We willen zoeken naar gemeen-
schap en werken aan diensten voor kinde-
ren en jongeren en voor onszelf. Info volgt.
 20.00 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263

Kerststal: Nacht van het Licht 
Ook dit jaar is er weer de Nacht van het 
Licht in de Kerststal. Gericht op jongeren 
vanaf 12 jaar. Maar ook alle andere  
mensen zijn van harte welkom! Info volgt.
 24 december; Balijhoeve, Kurkhout 100; 

Tienertent
Iedereen is welkom! Voor de tieners is er 
een speciaal programma waarin plezier en 
leren samen gaan. Ook oudere jongeren  
volgen vaak een eigen programma.  
Aanspreekpunten zijn Willem Vooijs, ds. 
Carina Kapteyn en jeugdouderling Gerda 
Vooijs. Gelukkig zijn er ook genoeg spellen 
te spelen op afstand van elkaar. Tip: neem 
je telefoon mee! Is fysiek bijeenkomen niet 
mogelijk dan gaan we online verder. 
 T (079) 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com

Jongerenreis naar Taizé
Ook dit jaar zal er weer een 
jongerenreis georganiseerd 
worden naar de gemeen-
schap van Taizé. Meer  
weten over deze bijzonder 

internationale gemeenschap in Frankrijk? 
Ga naar www.taize.fr/nl. Elke maand kun 
je hier al een beetje van proeven in de 
maandelijkse Taizé-vieringen (zie onder 
Spiritualiteit, zingeving en gebed).
 18 t/m 25 juli; vertrek vanaf De Regenboog, 

Nathaliegang 263;  Matthé Vermeulen T (079) 

361 94 93 E matthé.vermeulen@kpnmail.nl

WANDELEN EN PELGRIMAGE

Natuurwandelingen
Behoefte aan rust, houd je 
van wandelen? En wil je 
meteen ook werken aan je 
gezondheid? Op woensdag-
ochtend kun je deelnemen aan de 
Natuurwandelingen. Voorlopig doen we 
dat in het Burgemees ter Hoekstrapark. 
We starten om 9.15 uur bij de Watertoren. 
We volgen de RIVM- richtlijnen. Zodra het 
weer kan verplaatsen we de wandelingen 
naar het Balijbos.
 Elke woensdag, 9.15-10.30 uur;  

Watertoren/Balijhoeve; bijdrage naar  

vermogen; Gerda Griffioen T 06 2497 5092  

E info@depelgrimzoetermeer.nl; Hans Van der 

Bilt T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl

Kloosterweekend Koningshoeven
Komend jaar gaan we opnieuw naar  
Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven.  
Een mogelijkheid om te ervaren hoe het 
is om alle tijd te hebben, je aan te passen 
aan het ritme van de broeders die daar 
leven. We worden uitgenodigd om de 
diensten mee te maken en te ervaren. 
Afgelopen jaar kon het weekend vanwege 
de coronapandemie geen doorgang  
vinden, hopelijk zijn we komend jaar  
weer welkom. Voorafgaand zal er een 
voorbereidingsavond zijn in De Pelgrim.  
Interesse? Meld u aan. Deelname is  
beperkt.
 Data volgen; ong. € 110, excl. reiskosten;  

opgeven: Hans van der Bilt T (079) 361 20 22  

E hlvdbilt@ziggo.nl

Langeafstandswandelingen
Ook komend seizoen wordt er weer  
gewandeld. We lopen een afstand die ligt 
tussen de 20 en 25 kilometer. Neem eigen 
drinken en eten mee voor onderweg.  
We drinken onderweg ook een keer wat  
in een gelegenheid die we tegenkomen. 
 19 sept, 18 okt, 24 nov, 20 dec, 16 jan; start  

bij de Pelgrimskerk; bijdrage naar vermogen 

(indicatie € 10; opgeven: Ger van Vilsteren  

E penningmeester@presentzoetermeer.nl  

T 06-5207 7545

Pelgrimage naar Slangenburg
Afgelopen jaar kon vanwege de corona-
pandemie de pelgrimage geen doorgang 
vinden. We hopen komend jaar alsnog de 
tocht naar Slangenburg bij Doetinchem te 
maken! Pelgrimeren is op weg gaan en je 
laten leiden door de Weg die je gaat.  
Onderweg ontdek je wat je nodig hebt in 
je leven van alledag. Van Zoetermeer in 
vier dagen van steeds ongeveer 25 km 
wandelen of 60 km fietsen per dag.  
Onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan 
en worden we pelgrim door stil te staan bij 
de spiritualiteit van de dag. Iedereen die 
zin heeft om mee te gaan, gelovig of  
niet, is van harte uitgenodigd op deze  
verdiepende tocht. Er kunnen maximaal  
25 mensen mee. 
 In de periode rond Hemelvaart; start bij de  

Pelgrimskerk (nadere informatie volgt);  

€ 130; Hans van der Bilt T (079) 361 20 22  

E hlvdbilt@ziggo.nl

KERK EN MUZIEK

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
De wekelijkse lunchpauzeconcerten in de 
Oude Kerk op de woensdag vormen een 
aangenaam rustpunt, precies midden in de 
week. Een halfuur verrassende, klassieke 
muziek, gebracht door zowel ervaren  
musici als veelbelovende jonge talenten. 
 Elke woensdag, 12.45-13.15 uur; Oude Kerk, 

Dorpsstraat 59; gratis toegang, deurcollecte  

W herbergzoetermeer.nl (reserveren)

Carillonconcerten Oude Kerk
Elke eerste zaterdag van de maand  
(en soms een keertje extra) Afwisselend 
bespeeld door beiaardiers Gijsbert Kok  
en Johan van Oeveren.
 12 sept Open Monumentendag 12.00-13.00 uur
  ‘Oude en moderne leermeesters’ 
 12 sept Open Monumentendag:  

‘Bekende popsongs en klassieke 
  meesters’ 15.00-16.00 uur
 3 okt Dierendag: Kinderliedjes en meer 
 7 nov Italiaanse muziek
 5 dec Sinterklaasconcert
 19 dec  Kerstconcert
  12.00-13.00 uur W www.herbergoudekerk.nl

‘Historisch’ orgelconcert 
In het kader van het Festival Historisch 
Zoetermeer geeft Ronald de Jong op  
zaterdag 26 september een orgelconcert 
‘Van historisch naar hedendaags’ op het 
Lohman-orgel in de Oude Kerk.  
 26 september, 15.00 uur, voorafgaand  

toelichting; 18-64 jaar € 10, daaronder gratis, 

daarboven € 7; reserveren verplicht  

W www.herbergoudekerk.nl

Klaviermuziek uit de Barok
In het kader van Festival Klassiek Zoeter-
meer 2020, georganiseerd door Floravon-
tuur in de maand september, houdt Ro-
nald de Jong op dinsdag 29 september in 
de Oude Kerk een lezing over ‘Klaviermu-
ziek uit de Barok’. Hij zal klankvoorbeelden 
laten horen op beide kerkorgels en het 
klavecimbel. Ronald is een boeiend  
verteller, die met veel plezier zijn kennis van 
de wereld van de klassieke muziek deelt. 
 29 september, 10.00-12.00 uur;  

Oude Kerk, Dorpsstraat 59; gratis toegang,  

na reservering via W herbergoudekerk.nl

Muzikale avonddiensten 
Komend najaar 
worden er drie 
muzikale avond-
diensten gehou-
den in de Oude 
Kerk. Niet in de 
oorspronkelijk 
aangekondig-
de vorm als 
Cantatedienst, 
Avondmuziek 
of Festival of 
Lessons and 
Carols, maar 
anders (vanwege de coronacrisis). Over de 
precieze vormgeving leest u later meer. De 
data kunt u alvast reserveren!
 Zondagavond 11 oktober, 22 november,  

13 december, 18.30 uur; Oude Kerk,  

Dorpsstraat 59; Jaap van der Giessen  

E projectkooroudekerk@gmail.com  

W www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor

 Regenboogconcerten
De Stichting Regenboogmuziek organiseert 
voor het dertiende seizoen een serie kamer-
muziekconcerten op de woensdagavond. 
Het betreft concerten van hoge kwaliteit 
met een lage drempel. Er treden topmusici 
op of jonge talenten op weg naar de top. 

De concerten in De Regenboog worden 
mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Floravontuur, de Pelgrimshoeve en de 
Ropa. Na een lange stilte door de corona-
crisis starten we weer in november.
4 nov Meesterklarinettist Bruno Bonansea  

en pianiste Suzana Bartal – sonates  
van Brahms

25 nov Duo Maxim en Charlotte Gullikers  
(viool en cello) – o.m. Duo van Zoltán 
Kodály en werken van Bach, Cirri,  
Glière en Joey Roukens

16 dec Rachtime met Kerst: pianoduo Beth & 
Flo: (Elsbet Remijn en Claudette Ver-
hulst) – werken van Ruben Naeff, Rach-
maninov, Gershwin en Saint-Saëns, en  
De Moldau van Smetana in eigen  
bewerking voor piano quatre-mains

 20.15 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263;  

€ 15, incl. consumptie / jongeren tot 25 jaar 

€ 5 / met Zoetermeerpas gratis; tevoren  

aanmelden: T 06-4022 1336 Ecokkyopschoor@

casema.nl W regenboogmuziek.nl


